
 

 

 

 

 

 

 תקנון

 דרות'. הגרלת כרטיסי קניה לרכישה בעסקים מקומיים במסגרת פרויקט 'שדרותים קונים בש

 הגדרות   .1

 עיריית שדרות  –"העירייה"  •

 תושב שדרות שכתובת המגורים שלו מצוינת בספח תעודת הזהות  –"משתתף"  •

 . 30.10.2020-₪ למימוש עד ה 150כרטיס מגנטי הטעון ביתרה כספית בסך של  –כרטיס קנייה טעון" " •

הטעון מיועד למימוש בשוויו המלא בכל בית עסק בשדרות המכבד תשלום באמצעות  כרטיס הקנייה 

 כרטיסי חיוב מגנטיים ואולם איננו מיועד לשימוש ומימוש ברשתות מזון, רשתות פארם ורשתות דלק.  

 

 .פרשנות  2

 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם 

 תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. בנושא, 

 

 .מטרת הפעילות   3

עיריית שדרות ממשיכה לחזק את העסקים בעיר ואת חוסנה של הכלכלה המקומית. לטובת כך , יזמה העירייה  

 פרויקט זה אשר מעודד את הרכש המקומי ע"י הגרלת כרטיסי קניה טעונים לקונים בעסקים בעיר. 

 .השתתפות בפעילות  4 

 עמדות לאיסוף חשבוניות קניה במרכזים המסחריים המרכזיים בעיר.   3. עיריית שדרות תציב  4.1

. תושב שדרות אשר רכש מוצרים ו/או שירותים )לא כולל קניה ברשתות מזון, פארם ודלק( בשבוע המבצע  4.2

ניות הקניה בצירוף  ₪, רשאי להשתתף בהגרלה ע"י הכנסת חשבונית/חשבו  150( בסכום מצטבר של 13-16/9/2020)

 שובר ההגרלה המצוי בסמוך לתיבת ההגרלה בעמדת האיסוף.  

₪ לקניה בעסקים בשדרות. ההגרלה תיערך   150כרטיסי קניה טעונים על סך  100במסגרת הפרויקט יוגרלו  4.3

ותו  לטלפון א SMSבבוקר , לאחר ההגרלה יקבלו הזוכים אישור זכיה בהודעת  11:00בשעה  17/9/2020בתאריך 

 צרפו לחשבונית/חשבוניות הקניה וכן יקבלו את פרטי מיקום קבלת כרטיסי המתנה.  

עם קבלת הודעת הזכיה, על הזוכה יהיה להגיע למשרד מינהלת תעשייה ועסקים של עיריית שדרות הנמצא    4.4

הודעת הזכיה  קומה ב'.  ולהציג תעודת זהות וספח להוכחת היותו תושב העיר שדרות וכן את  3ברחוב הנחלים 

 שהתקבלה. 

יובהר כי כרטיסי הקניה הטעונים יהיו מיועדים למימוש וצריכה בעסקים מקומיים בשדרות בלבד, למעט   4.5

 . 30/10/20מזון רשתות פארם ורשתות דלק, וזאת עד לתאריך  רשתות

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 כי: מובהר  4.6

 150ת על סכום העולה על  כל משתתף יוכל לקבל כרטיס קנייה טעון אחד בלבד, גם במידה ויציג קבלו   -

   .ש"ח

 לא ניתן לזכות בהגרלה יותר מפעם אחת.  -

 הזכות לקבלת כרטיס קנייה תינתן במידה והמשתתפים עמדו בתנאי תקנון זה. 4.7

רשאי בעל העסק שלא לכבד את כרטיס הקניה   4.5.לאחר המועד שעליו החליטה העירייה כאמור בסעיף  4.8

 ינו כל החזר כספי מהעירייה או מכל עסק אחר בעיר. לקבל בג הטעון ולא ניתן יהיה

 .לא ניתן בכל אופן לקבל מהעירייה כסף מזומן או כל אמצעי תשלום אחר במקום כרטיס הקניה הטעון.  4.9

 .מובהר כי העירייה אינה אחראית בשום אופן לטיב המוצרים הנרכשים באמצעות הכרטיס קנייה הנטען.  4.10

תינתן על ידי בעל העסק בלבד. המשתתפים, פוטרים את העירייה ו/או כל מי מטעמה  .האחריות והשירות   4.11

  מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, קלקול, אי תקינות, שיבוש ו/או כל פגם אחר הקשור ברכישות שמתקיימות

 באמצעות כרטיס הקניה הטעון. 

 

 .כללי  5

את   ר כי הוא מאשר את התקנון והוא מקבל עליו .בעצם השתתפות המשתתף בהגרלה, המשתתף מאשר ומצהי 1.8

 כל הוראותיו, וכי בכל מקרה הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו לכל דבר ועניין.

את הפעילות ורשאית לשנות ו/או לבטל כל תנאי מתנאי תקנון זה, מכל  .העירייה רשאית להפסיק ו/או לבטל  2.8

 שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי. ביטול ו/או שינוי כאמור יפורסמו באתר האינטרנט.  סיבה

.ידוע למשתתף כי הוא מתחייב לבצע שימוש בכרטיס הנטען אותו קיבל אך ורק בעסקים בתחום העיר שדרות   3.8

 ולשימוש עצמי בלבד. 

 

 

 


